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  א'כסלו התשע                          ד"בס

                  

  "וימצא דודאים בשדה"
  )פ שעורו של הרב יונתן גרוסמן"ע(לפרשת ויצא 

  
  ט'בראשית פרק כ. 1

) ל:(ַוִּיֵּתן ָלָבן ְלָרֵחל ִּבּתֹו ֶאת ִּבְלָהה ִׁשְפָחתֹו ָלּה ְלִׁשְפָחה) כט(...
 ִמֵּלָאה ַוַּיֲעבֹד ִעּמֹו עֹוד ַוָּיבֹא ַּגם ֶאל ָרֵחל ַוֶּיֱאַהב ַּגם ֶאת ָרֵחל

ַוַּיְרא ְיהָֹוה ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ֶאת ) לא:(ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאֵחרֹות
  :ַרְחָמּה ְוָרֵחל ֲעָקָרה

ַוַּתַהר ֵלָאה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן ִּכי ָאְמָרה ִּכי ָרָאה ) לב(
ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ) לג:(ה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשיְיהָֹוה ְּבָעְנִיי ִּכי ַעָּת 

ַוּתֹאֶמר ִּכי ָׁשַמע ְיהָֹוה ִּכי ְׂשנּוָאה ָאנִֹכי ַוִּיֶּתן ִלי ַּגם ֶאת ֶזה 
ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר ַעָּתה ) לד:(ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִׁשְמעֹון

ִּתי לֹו ְׁשלָׁשה ָבִנים ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ַהַּפַעם ִיָּלֶוה ִאיִׁשי ֵאַלי ִּכי ָיַלְד 
ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ְיהָֹוה ַעל ) לה:(ֵלִוי

  :ַוַּתֲעמֹד ִמֶּלֶדתֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ְיהּוָדה 
    :'פרק ל

חָֹתּה ַוֵּתֶרא ָרֵחל ִּכי לֹא ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב ַוְּתַקֵּנא ָרֵחל ַּבאֲ ) א(
ַוִּיַחר ) ב:(ַוּתֹאֶמר ֶאל ַיֲעקֹב ָהָבה ִּלי ָבִנים ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאנִֹכי

ַאף ַיֲעקֹב ְּבָרֵחל ַוּיֹאֶמר ֲהַתַחת ֱאלִֹהים ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ָמַנע ִמֵּמְך ְּפִרי 
  :ָבֶטן

  
ֶנה ַוּתֹאֶמר ִהֵּנה ֲאָמִתי ִבְלָהה ּבֹא ֵאֶליָה ְוֵתֵלד ַעל ִּבְרַּכי ְוִאּבָ ) ג(

ַוִּתֶּתן לֹו ֶאת ִּבְלָהה ִׁשְפָחָתּה ְלִאָּׁשה ַוָּיבֹא ) ד:(ַגם ָאנִֹכי ִמֶּמָּנה
ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ) ו:(ַוַּתַהר ִּבְלָהה ַוֵּתֶלד ְלַיֲעקֹב ֵּבן) ה:(ֵאֶליָה ַיֲעקֹב

) ז:(ָּדןָּדַנִּני ֱאלִֹהים ְוַגם ָׁשַמע ְּבקִֹלי ַוִּיֶּתן ִלי ֵּבן ַעל ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו 
ַוּתֹאֶמר ) ח:(ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ִּבְלָהה ִׁשְפַחת ָרֵחל ֵּבן ֵׁשִני ְלַיֲעקֹב

ָרֵחל ַנְפּתּוֵלי ֱאלִֹהים ִנְפַּתְלִּתי ִעם ֲאחִֹתי ַּגם ָיכְֹלִּתי ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו 
  :ַנְפָּתִלי

ְפָחָתּה ַוִּתֵּתן  ַוִּתַּקח ֶאת ִזְלָּפה ִׁש ָעְמָדה ִמֶּלֶדתַוֵּתֶרא ֵלָאה ִּכי ) ט(
) יא:(ַוֵּתֶלד ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה ְלַיֲעקֹב ֵּבן) י:(אָֹתּה ְלַיֲעקֹב ְלִאָּׁשה
ַוֵּתֶלד ) יב:(ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ָּגד} \ָּבא ָגד{\ַוּתֹאֶמר ֵלָאה ָּבָגד 

ִרי ִּכי ַוּתֹאֶמר ֵלָאה ְּבָאְׁש ) יג:(ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה ֵּבן ֵׁשִני ְלַיֲעקֹב
  :ִאְּׁשרּוִני ָּבנֹות ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ָאֵׁשר

  
ֵבא ַוֵּיֶלְך ְראּוֵבן ִּביֵמי ְקִציר ִחִּטים ַוִּיְמָצא דּוָדִאים ַּבָּׂשֶדה ַוּיָ ) יד(

אָֹתם ֶאל ֵלָאה ִאּמֹו ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ֶאל ֵלָאה ְּתִני ָנא ִלי ִמּדּוָדֵאי 
ַוּתֹאֶמר ָלּה ַהְמַעט ַקְחֵּתְך ֶאת ִאיִׁשי ְוָלַקַחת ַּגם ֶאת ) טו:(ְּבֵנְך 

ּדּוָדֵאי ְּבִני ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ָלֵכן ִיְׁשַּכב ִעָּמְך ַהַּלְיָלה ַּתַחת ּדּוָדֵאי 
ָּיבֹא ַיֲעקֹב ִמן ַהָּׂשֶדה ָּבֶעֶרב ַוֵּתֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו וַ ) טז:(ְבֵנְך 

ַוּתֹאֶמר ֵאַלי ָּתבֹוא ִּכי ָׂשכֹר ְׂשַכְרִּתיָך ְּבדּוָדֵאי ְּבִני ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה 
  :ַּבַּלְיָלה הּוא

  
 )יח:(ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים ֶאל ֵלָאה ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ְלַיֲעקֹב ֵּבן ֲחִמיִׁשי) יז(

ַוּתֹאֶמר ֵלָאה ָנַתן ֱאלִֹהים ְׂשָכִרי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְלִאיִׁשי 
   :ַוַּתַהר עֹוד ֵלָאה ַוֵּתֶלד ֵּבן ִׁשִּׁשי ְלַיֲעקֹב) יט:(ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִיָּׂשׂשָכר

ַוּתֹאֶמר ֵלָאה ְזָבַדִני ֱאלִֹהים אִֹתי ֶזֶבד טֹוב ַהַּפַעם ִיְזְּבֵלִני ) כ(
  :י ָיַלְדִּתי לֹו ִׁשָּׁשה ָבִנים ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ְזֻבלּוןִאיִׁשי ִּכ 

  :ְוַאַחר ָיְלָדה ַּבת ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשָמּה ִּדיָנה) כא(

  
ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ָרֵחל ַוִּיְׁשַמע ֵאֶליָה ֱאלִֹהים ַוִּיְפַּתח ֶאת ) כב(

ף ֱאלִֹהים ֶאת ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר ָאַס ) כג:(ַרְחָמּה
ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו יֹוֵסף ֵלאמֹר יֵֹסף ְיהָֹוה ִלי ֵּבן ) כד:(ֶחְרָּפִתי

  :ַאֵחר
  
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ָלָבן ) כה(

י ְּתָנה ֶאת ָנַׁשי ְוֶאת ְיָלדַ ) כו:(ַׁשְּלֵחִני ְוֵאְלָכה ֶאל ְמקֹוִמי ּוְלַאְרִצי
ֲאֶׁשר ָעַבְדִּתי אְֹתָך ָּבֵהן ְוֵאֵלָכה ִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ֲעבָֹדִתי ֲאֶׁשר 

   :ֲעַבְדִּתיךָ 
  
  כב, ה"לבראשית . 2

  . וישכב את בלהה פלגש אביווילך ראובן
    

  ב"סנהדרין צט ע. 3
מכאן לצדיקים שאין פושטין : אמר רבא ברבי יצחק אמר רב

  .ידיהן בגזל
  
  שית פרק ל פסוק יד י על ברא"רש. . . . 4444
 להגיד שבחן של שבטים שעת הקציר -בימי קציר חטים ) יד(

היה ולא פשט ידו בגזל להביא חטים ושעורים אלא דבר 
  :ההפקר שאין אדם מקפיד בו

  
  י"רש. 5
  ". לא זכתה ליקבר עמו, לפי שזלזלה במשכב הצדיק"
  
  לג, ט"יבראשית . 6

בכירה ותשכב את ותבוא ה, בלילה הואותשקין את אביהן יין 
  .ולא ידע בשכבה ובקומה, אביה

  
  בראשית רבה עב ה. 7

של דודאים לפני ] מכירתן[=בא וראה מה יפה היתה סרסרותן 
שעל ידי הדודאים עמדו שני שבטים , מי שאמר והיה העולם

, יששכר יושב ועוסק בתורה.  יששכר וזבולן-גדולים בישראל 
ו של יששכר והתורה וזבולן יוצא בימים ובא ונותן לתוך פי

  .רבה בישראל
  
  )עב ג( בבראשית רבה . 8

: זו נשתכרה וזו נשתכרה, זו הפסידה וזו הפסידה: א"אמר ר
ורחל , שבטים ובכורה' לאה הפסידה דודאים ונשתכרה ב

שמואל בר ' ר. נשתכרה דודאים והפסידה שבטים ובכורה
זו הפסידה דודאים ונשתכרה שבטים וקבורה : נחמן אמר

  .רחל נשתכרה דודאים והפסידה שבטים וקבורה עמו, עמו
  

 


